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ه               نثار احمد صمد: ژباړن    م٢٠٠٨د اکتوبر دوهمه ، : نې
  
  
  

  افغانان د طالبانو مالتړ کوی: سناتور ئ تښتول سو
ه » ِد نيشنل « : منبع  پا   کريس سن ز: راپورتر ، )متحد عربی امارات ( ور

  
  

ه مخکی همدا اوړًی و چی عبدالولی احمد زی په خپل واليت کی د طالبان–کابل  ه چی د . و طاقت درک کړ  دا  ن
ونو  ي ته ورتلی ، نو پر يو خامه سړک باندی اتو کسانو چی په کالشنيکوفونواو راک ر دغه سناتور هلته يوې غون لو

ه ئ د. مجهز وو ، د ده کاروان ودراوه  و داسی  ه باندی دوو مياشتو لپاره يرغمل سو او وروسته يې په ستر د 
  . ليدل چی د منلو وړ نه وو 
کی دا د« : ده په يوه مرکه کی وويل  اوس خلک نور نو : دا لويه ستونزه ده . چی خلکو د طالبانو مالتړ کاوه ئ مهم 

وی بلکی د طالبانو مالتړ کوی    ». حکومت نه خو
   

ر واليت چی د کابل پر جنوبی پوله واقع دی او د کلونو را په دې خوا آرام معرفی کېدی ، اوس د طالبانو د  بې لو
  . ئ باکانه حملو په دايره کی داخل سوی د

کاره وې  ه مودې راهيسی  اغلي احمد زي تښتونه په جوالی کی پېښه سوې وه ، خو د تهديدونو نښی هلته د  . د 
ې ته انتخاب سوی و ، يو ٢٠٠۵ده حتی مخکی له هغه چی په   کی د افغانستان په پارلمانی انتخاباتو کی مشرانو جر

  . مشاهده کاوه ئ وراخطاريزه ل
ی کړې او ئجمهور رئ کله چی حامد کرز« : ده وويل  ين ه اړيکی  يس شو ، نو د شمال د قوماندانانو سره يې 

وک ور عطا کړې  ما حکومت ته . خو د جنوب او ختي لپاره يې هي هم و نه کړه . هغوی ته يې زياتی روپ او 
که که طالبان ر ته را ستانه شی ، نو بيا به ډېر مشکل وی چی وويل چی لطفأ محتاط اوسی ،  ل بيا لو  صرف يو 

وک د ئ نو دا د. خو دوی هي توجه ونه کړه ، او نه يې هم خبره اورېده . هغوی تم کړای سو  اوس يې وينو چی هر 
خه خپه دی او خبري يې نور نو تم کړي او جن يې راپيل کړی د   » . ئ حکومت 

لوې خو وروسته يې سياست ته مخه ئ د) فارمسيس ( ، د مسلک له مخی دواساز ئ ښت کلن داغلی احمد زی چی 
خه خپل پلرني واليت ته په ئ د. کړه  سره لدې چی په خپله نوې وظيفه کی د خطر سره مخامخ و ، هر کله د کابل 

و چی بااالخره په جوالی کی د همدې پيښی سره مخامخ سو  له ورتلی    . اوون کی دوه 
ر کی پاته سو ئد خه د دوو ډکو .  د خپل يرغمل کېدو په شپه همالته په لو ارډانو او د مشرانو  وروسته د درو باډی 

ايی چارواکو سره يوې غوندي ته روان سو  رتيا سهار د  رو په مل و وسلوالو کسانو د ده ٨خو پر . مو  بجو 
ي وې . انتظار کاوه  ېرې په شملو پ   . ته چی جن ونښلی ده و نه غو. د هغوی 

ه استخبارات لری « ده وويل چی  وک کومی . طالبان  خه  ې  ې او مشرانو جر ی چی د ولسی جر هغوی خبري
ی  ی او کله رواني   » . خواته حرکت کوی ، چيری 

ايونو تئ نوموړ. وروسته د طالبانو يوې بلی ډلی ته وسپارل سو ئ د و  و يا شپ ه بوتلل په دې دوو مياشتو کی پن
دول کېدی  ل خو د يو ولسوال ئ د. سو او تل به د شپې په تياره کی لې به په خالی کورونو کی ساتل کېدی او يو 

ی په يو کور کی اچول سوی و  لس ور   . دفتر ته نژدې پن
ايونو و چی د ديوالونو او سيمونو پواسطه به « ده وويل چی  رول صرف پر لويو الرو او هغو  احاطه د حکومت کن

  » . سوي وو 
ری و  وله موده کی د ده ډرايور چی هغه هم ورسره تښتول سوی و ، مل ناه . د ده سره په دې  انو د بې  دوی د 

ه پوله  ر د واليتونو  ل سول چی هغه د غزنی ، پکتيا او لو   ثابتولو په دوهمه نيمايی کی يوې داسی سيمی ته ولې
ی جوړولې ، د عوامو اغلي احمدزي ادعا وکړه چی. وه  ېدل ، په عامه يې غون ر ونو طالبان آزادانه   هلته په سل

رونه يې استعمالول  ای ول او د پوليسو مو   . سره  او يو
ياليو په تبادله کی ايله  کله چی دا دواړه کسان بااالخره را خوشی سول ، نو طالبانو وويل چی هغوی د درو هغو جن

منی نه لری . ن وو سول چی په جېل کی بنديا . خو سناتور دا ادعا نه منی او وايی چی د خپلو تښتونکو سره کومه د
ل لپاره يې د طالبانو بيا را  اغلي احمد زي لپاره دغی تجربې د ده دوه کاله مخکنی شک ثابت کړ چی د لومړي  د 

ېدنه مشاهده کوله    . پا
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ی او په دې شکمن ئ  کی دنور نو د خپلو اوو اوالدونو سره په کابلئ اوس چی د خه ډاري ر ته د بيرته ستنېدو  ، لو
ه ٢٠١٠دی چی په  ن ان کانديد کړی که    .  کی د نورو پارلمانی انتخاباتو لپاره  

اکلو ، او موږ کوالی سو د هغوی ستونزي حل کړو « : ده وويل چی  . موږ د خلکو استازيتوب کوو ، هغوی موږ و
يو طالب ماته راغی او راته ويې ويل چی ما تاته رايه . بری کوو ، هغه يې نه اوري خو کله چی د ولسمشر سره خ

يتوب هم کوم . درکړې وه  که زه د هغوی استا ان کانديد . نو  که شرايط همداسی روان وی ، نو نه غواړم چی بيا 
او انتخابات به . کار نه سم کوالی او بل هم دا چی خپلو خلکو ته ئ لومړی امنيت د: کړم او پدې اړه دوه دليلونه سته 

وک نسته چی په ژغورلی ډول دې رايه  که چی په جنوب او ختي دواړو کی داسی    منصفانه هم نه وی دا 
  ». ورکړی 

   
خه  خه خپه يم ، نه د طالبانو  زه د نوموړو طالبانو « ده زياته کړه چی . اغلي احمد زي وويل چی زه د حکومت 

ه خاطرې لر که چی هغوی له پيله تر پايه زما سره د يو مېلمه په شان رويه کوله خه    »  . م دا 
  

  پای
 


